
'. - -' - _.
, ,h", I" U~~·r' I '., •. ...J" ~.. r c. I I ('510 dopor :

Městský úřad Bučo~i~~~"~'C..·~~1ol°V:~:,~~.v'~' _

Odbor ZP a SV - oddělení stavebníh~ úřadu if f~,P012

l
íftvY:

Jiráskova 502, 685 01 Bučovic~ , '" . . ... U~lá(;acfznak:

, "O IČO: 0029:1676 ... ..... . ....
" .. IDUS:'lit35e8p •.--

Tel.: 517324445
Fax.: 517324431
Email:gazda@bucovice.cz

Vyřizuje:
Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše zniČ]:
Spisová značka:
Datum:

Ladislav Gazda

Obdrží: dle rozdělovníku
OSÚ-16093/2012 gal
OSÚ-4084/2012-gal
24.09.2012

OZNÁMENÍ
POSTUPU VE VĚCI UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOuVY

Ing. Jaroslav Kovář, nar. 08.04.1976, Maroldova 2993, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
(dále jen "žadatel"), dne 05.09.2012 podal u zdejšího stavebního úřadu návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby

"Novostavba rodinného domu o 1 b.j., včetně přípojky NN, kořenová čistička odpadních
vod, akumulační jezírko, vsakovací jímka, napojení na místní komunikaci,

hospodářská budova, oplocení, studna"

(dále jen stavba), na pozemcích parc. č. KN 1469/44, KN 1469/36, KN 1469/35, KN 1469/34,
KN 1469/37 v katastrálním. území Nesovice.

Městský úřad Bučovice, odbor životního pro tředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu
(dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g) a § 190 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním. řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), podle § 78 odst. 5 a § 116 odst.2 stavebního zákona

oznamuje postup
podle § 78 odst. 3 a § 116 odst.1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy
o umístění a povolení výše uvedené stavby ..

Poučení:
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly
účastníky řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona, kdyby probíhalo spojené územní
a stavební řízení.

Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat
rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní
smlouvy.

Zdeněk Bárek
vedoucí oddělení stavebního úřadu


